INDUSTRI 4.0 DAGEN
DEN DIGITALE OMSTILLING
Industri 4.0 bliver gjort jordnær
med et unikt udviklet værktøj til
produktionsvirksomheder

JERES UDBYTTE VIL VÆRE:
Du investerer en dag, sammen med dine
udvalgte nøglemedarbejdere og Dansk
Produktions Univers.
I får sparring og dialog omkring din
virksomheds udfordringer med fokus på
fremtidig udvikling og de muligheder industri
4.0 bringer. Alt sammen belyst på tværs
af værdikæden, med temaer såsom smart
factory, Internet of Things, digitalisering af
processer og meget mere.
Målsætningen for industri 4.0 dagen er klar.
Det handler om at løfte din virksomhed ved at
fokusere på konkrete og praktiske handlinger,
der skaber vækst og positive resultater på
bund- og toplinje – baseret på nuværende og
fremtidige forretningsmodeller.

DU FÅR BELYST VIRKSOMHEDEN
IFT. INDUSTRI 4.0
FREMTIDSSIKRE DIN VIRKSOMHED
360-GRADERS BILLEDE AF VIRKSOMHEDEN
OG DENS UDVIKLINGSMULIGHEDER
PRIORITERET HANDLINGSPLAN &
INVESTERINGSPLAN
LETTERE AT FOKUSERE KORREKT
VIDEN OM STØTTEMULIGHEDER
BEDRE KONKURRENCEKRAFT

INDUSTRI 4.0 DAGEN
DEN DIGITALE OMSTILLING
Få belyst og konkretiseret industri 4.0 til din
produktionsvirksomhed med fokus på dine
bedste udviklingsmuligheder

HOVEDINDHOLD
SAMMEN BELYSER VI VIRKSOMHEDEN I HENHOLD TIL INDUSTRI 4.0:

HVORFOR

•
•
•
•
•

Få belyst udfordringer og udviklingsmuligheder af din virksomhed
Bliv klædt på til fremtiden og positioner dig korrekt
Få praktiske værktøjer – hjælp til selvhjælp
Opbakning fra din lokale erhvervsservice og Dansk Produktions Univers
Tiltrække midler til udvikling og vækst

FØR INDUSTRI 4.0 DAGEN

HVORDAN

EFTER

UDBYTTE

PRIS:

•
•

Udfylde modenhedsmodel + Rundvisning + Kort interview med deltagere
Under industri 4.0 dagen:
Dialog om udvalgte udviklingsområder + Prioritering af udviklingsområder + 		
Opstille handlingsplan og investeringsplan

•
•
•

Dansk Produktions Univers følger op på handlingsplan
Din lokale erhvervsservice får input til, og igangsætter nye initiativer
Du får mulighed for at igangsætte aktiviteter, der understøtter virksomhedens udvikling

•
•
•
•
•
•

Rigets tilstand – du får belyst virksomheden fra forskellige sider
Få positioneret din virksomhed i henhold til industri 4.0
Få afklaret din virksomheds parathed og muligheder i forhold industri 4.0
En prioriteret handlingsplan og investeringsplan
Lettere at forholde sig til den teknologiske udvikling og digitaliseringen
Viden om støttemuligheder + bedre konkurrencekraft

DKK 25.000 - For virksomheder med op til 100 medarbejder
DKK 35.000 - For virksomheder med 100+ medarbejder
Alle beløb er ekskl. moms og kørsel.

KONTAKT:
Sharif Tawfik
Konsulent
2729 1304
st@dkpu.dk
dkpu.dk

